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แคลเซียมกับผู้สูงวัย  
กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ 



“สิ่งส าคัญคือ จะท าอย่างไรที่จะใช้
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ และ
ยังคงความเป็นไทย ในแบบที่ 

ควบคู่กับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ไทยแลนด์ 4.0” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  
Startup Thailand 2016 เมื่อ 28 เม.ย. 2559 
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STRONGER 

TOGETHER 

Thailand 4.0 



แนวโน้มของโลก 
• Water 

• Food 

• Energy 

• Ageing 

วาระของชาติ 
National Agenda 

• Agriculture&Food 

• Energy 

• Ageing 

• Smart City 

• Water Management 

• Climate Change 

มั่น 
คง มั่ง 

คั่ง 
ยั่ง 
ยืน 

Multidisciplinary approach 

จาก 5 + 5 อุตสาหกรรม 
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สังคมสูงอายุ 











Parathyroid gland 





















Calcium supplement:  
แคลเซยีมคารบ์อเนต Calcium carbonate 

• มปีรมิาณแคลเซยีมอยู่
ประมาณ 40%  

• อตัราการดดูซมึเขา้สู่

รา่งกายคอ่นขา้งต า่ 

• ตอ้งการภาวะกรดของ
กระเพาะอาหารในการ
แตกตวัและดดูซมึ  

• อาจท าใหม้อีาการ
ทอ้งอดื ไมส่บายทอ้ง 
บางรายจะมอีาการ
ทอ้งผกูมาก 



• มปีรมิาณแคลเซยีมต า่
กวา่แคลเซยีม
คารบ์อเนต แตด่ดูซมึ
งา่ยกวา่ 

• ไมต่อ้งการภาวะกรดใน
กระเพาะอาหารในการ
แตกตวัเพือ่การดดูซมึ  

• สามารถรบัประทานใน
ขณะทีท่อ้งวา่งได ้ 

• ราคาสงูกวา่ 

Calcium supplement:  
แคลเซยีมซเิทรท  Calcium citrate 



แคลเซยีมเม็ดฟู่  

• ตอ้งน าไปละลายน า้กอ่นดืม่ มกัมกีารปรงุรสใหน้า่
รบัประทานหรอืผสมวติามนิซเีพือ่ใหร้สชาตดิขี ึน้  

• มอีงคป์ระกอบของแคลเซยีมคารบ์อเนต ผสม 
แคลเซยีมแลคโตกลโูคเนตชว่ยการดดูซมึ  

• มรีาคาแพงกวา่แคลเซยีมคารบ์อเนต อาจท าใหม้ ี
อาการทอ้งอดืได ้



คลอรอลแคลเซยีม 
ท ามาจากปะการงั มีปริมาณแคลเซยีมมาก  

ดูดซึมดี แตมี่ราคาแพง 



Calcium supplement ไมไ่ดช้ว่ยในการลดอตัรา

การเสือ่มของกระดกูในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคกระดกูพรนุ 

Greenspan SL, Perera S, Ferchak MA, Nace DA, Resnick NM. Efficacy and safety 
of single-dose zoledronic acid for osteoporosis in frail elderly women: a 
randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2015 Jun;175(6):913-21.  



การบรโิภค Calcium supplement เป็นเวลานาน
อยา่งตอ่เนือ่งอาจกอ่ใหค้วามเสีย่งตอ่การเป็น

โรคหวัใจ 
Chin K, Appel LJ, Michos ED. Vitamin D, Calcium, and Cardiovascular Disease: 
A"D"vantageous or "D"etrimental? An Era of Uncertainty. Curr Atheroscler 
Rep. 2017 Jan;19(1):5. 



ผลการศกึษาประชากร
จ านวน 24,000 คน เป็นเวลา 
11 ปีพบวา่คนทีบ่รโิภค 
calcium supplements 
อยา่งตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน 
มคีวามเสีย่งตอ่การเป็น
โรคหวัใจเพิม่ขึน้ 139% 
(ยกเวน้อาหารจากธรรมชาติ
ทีม่แีคลเซยีมสงู) 

ผูช้าย 12,000 ทีบ่รโิภค 
calcium supplements 
อยา่งตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน 
มคีวามเสีย่งตอ่การเป็น
โรคหวัใจเพิม่ขึน้ 20%. 

 



การบรโิภค Calcium supplement เป็น
เวลานานอยา่งตอ่เนือ่งอาจกอ่ใหค้วามเสีย่ง

ตอ่การเป็นโรคหวัใจในหญงิวยัทอง 

Bolland MJ, Barber PA, Doughty RN, Mason 
B, Horne A, Ames R, Gamble GD, Grey A, 
Reid IR. Vascular events in healthy older 
women receiving calcium supplementation: 
randomised controlled trial. BMJ. 2008 Feb 
2;336(7638):262-6. 
Karl Michaëlsson et al. Long term calcium 
intake and rates of all cause and 
cardiovascular mortality: community based 
prospective longitudinal cohort study. BMJ 
2013;346:f228 doi: 10.1136/bmj.f228 
(Published 13 February 2013) 



การดดูซมึแคลเซยีมตอ้งมตีวัชว่ยทีเ่รยีกวา่ 

“Cofactors” 
• Vitamin K2  

– เป็นวติามนิทีล่ะลายในไขมัน 

– ชว่ยในการจับกนัของโปรตนีในกระดกูกบัแคลเซยีม  

– ป้องกนัการตกตะกอนของแคลเซยีมในเสน้เลอืด 

• Vitamin D  
– ชว่ยในการดดูซมึแคลเซยีม 

• Magnesium  
– รักษาสมดลุยข์องระดบัแคลเซยีมในหวัใจและ
กลา้มเนือ้ใหท้ างานอยา่งปกต ิ







แมกนเีซยีม…Magnesium 



แคลเซยีมทกุชนดิไม่
ควรทานพรอ้มยา
ประเภทอืน่เพราะท า
ใหก้ารดดูซมึยาน ัน้ๆ

นอ้ยลง  

ไมค่วรทานหลงัอาหาร
ทีม่ผีกัมากๆ เนือ่งจาก

ท าใหก้ารดดูซมึ
นอ้ยลงและอาจจบักบั
ผกัท าใหอ้ดืแนน่ทอ้ง 

การรบัประทาน
แคลเซยีมแตล่ะคร ัง้ไม่
ควรเกนิ 500 มลิลกิรมั  

ควรรบัประทานอาหารที่
มคีวามสมดลุยข์อง

โปรตนีเพือ่ลดความเสีย่ง
ในการกอ่ใหเ้กดิภาวะนิว่
ในทางเดนิปสัสาวะ 

ผูท้ ีม่ปีญัหาเกีย่วกบัโรคไตไม่
ควรรบัประทานเพราะอาจมี
ปญัหาในการขบัแคลเซยีม

ออกมา 



ออกก าลงักาย
อยา่งสม า่เสมอ  

รบัประทานอาหาร
ครบหมวดหมู ่ 

ไดร้บัแคลเซยีม
และวติามนิดอียา่ง
เพยีงพอจาก
ธรรมชาต ิ 



Humans have built strong bones without calcium 
supplements since the dawn of humanity.  

After all, real food is the best source of both calcium 
and calcium cofactors! 


